
V Iskra ISD Strugarstvo zaposlimo Operaterja - strugarja 
 

Te zanima tehnično področje in želiš delati v urejenem delovnem okolju s sodobno 
opremo? Ste natančni, organizirani, sistematični? Vas veseli upravljanje in programiranje 

merilnih sistemov? 
 

Če imate izkušnje z delom na brusilnih strojih in se ozirate za novo karierno priložnostjo, potem 
je to morda prava priložnost za vas. Sprejmite izziv in postanite del skupine Iskra ISD. 

Zaposlenim nudimo možnost kariernega razvoja in napredovanje. 
 

        
 

Specialisti za struženje in obdelave 

Specializirani smo za struženje tehnično zahtevnih kosov in gredi. Poleg struženja, ki je naša 

osnovna dejavnost, izvajamo še dodatne obdelave, kot so brušenje, globoko vrtanje, 

ozobljenje, rebričenje, vtiskovanje, toplotno obdelavo, ravnanje, krtačenje, razmaščevanje in 

konzervacijo. 

 

Delamo za najboljše 

Med našimi kupci so evropska inovativna podjetja iz avtomobilske industrije, energetike, 

elektrotehnike ter drugih industrij. Z njimi večinoma sodelujemo že v razvojni fazi izdelkov, 

saj imamo izkušeno ekipo tehnologov, ki skrbi za nenehen napredek podjetja. 

 

Urejena proizvodnja 

Naša proizvodnja je opremljena s sodobnimi eno- in več-vretenimi CNC stružnicami ter 

tehnologijo za dodatne obdelave. Ker imajo naši kupci visoke zahteve po kakovosti izdelkov, 

naša oprema vključuje tudi sodobne naprave za izvajanje meritev in nadzor kakovosti. 

 

Pet tehnologij na enem mestu 

Ker smo del skupine Iskra ISD, našim kupcem lahko ponudimo  tudi rešitve v kombinaciji z 

drugimi tehnologijami (brizganje plastike, tlačno litje, galvanika, montaža). V skupini nas je 

okrog 500 zaposlenih, od tega nas je nekaj skoraj 110 v Iskri ISD Strugarstvo. 

 



 
 

 

Vaše naloge bodo:  

• priprava CNC stružnic za zagon, 

• struženje kovinskih izdelkov, 

• izvajanje meritev po načrtu, 

• spremljanje kakovosti proizvedenih izdelkov, 
•     ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, 

• vključevanje v reševanje proizvodnih izzivov in iskanje optimalnih rešitev, 

• skrb za urejeno delovno okolje, 

• ostala dela po navodilu nadrejenega. 
 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

• želena V. stopnja izobrazbe strojne smeri (strojni tehnik ali tehnik mehatronike) 

• želene so izkušnje na podobnih delih, 

• poznavanje in razumevanje strojniških načrtov, 

• pripravljenost na več-izmensko delo. 

 
Poleg dela v prijetnem kolektivu nudimo:  

• dinamično delovno okolje,  

• izobraževanje po mentorskem programu, 

• priložnost za osebni in strokovni razvoj,  

• delo v mladem, rastočem kolektivu,  

• stimulativno plačilo in nagrajevanje 

• pomoč pri uvajanju 

• zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas 
 
 
Sprejmite izziv in postanite del skupine Iskra ISD.  
 
Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov, kadri@iskra-isd.si, najkasneje do 
15.12.2021.  



Več o podjetju si lahko preberete na naši spletni strani http://www.iskra-isd.si. 
 

http://www.iskra-isd.si/

